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6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

& ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

6.1 Υποδοχή πλοίων σε λιμένα 

6.1.1 Εκ των προτέρων κοινοποίηση  

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021 η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 

2019/883/ΕΚ, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής π.δ. 49/2005 με προορισμό λιμένες αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σύρου συμπληρώνει το έ-

ντυπο του Παραρτήματος 2 της ανωτέρω ΚΥΑ (Ε/ΕΔΑΛ/01/GR ή ΕΝ του Παραρτήματος Εντύπων 

του Σχεδίου) και το αποστέλλει στο φορέα διαχείρισης και μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής 

Θυρίδας (ΕΕΝΘ) στην αρμόδια λιμενική αρχή και στην ΕΑΑ SSN: 

• τουλάχιστον 24ώρες πριν από την άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιμένας κατάπλου  

• μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη σε 

λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη, ή 

• το αργότερο κατά την αναχώρησή του από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του 

ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες.  

Στο Παράρτημα Εντύπων του παρόντος επισυνάπτεται το έντυπο κοινοποίησης, Ε/ΕΔΑΛ/01/GR 

ή ΕΝ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021 τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. 

Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία :  

• Στοιχεία πλοίου (Όνομα πλοίου, τύπος, σημαία κλπ.)  

• Στοιχεία αρμοδίου προσώπου (Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας)  

• Εκτιμώμενος χρόνος κατάπλου και απόπλου  

• Θέση πρόσδεσης / αγκυροβολίας πλοίου  

• Προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα παράδοσης αποβλήτων  

• Τύπος και ποσότητες των προς παράδοση αποβλήτων  

• Δυνατότητα παράδοσης με μέσα του πλοίου  

• Στοιχεία πράκτορα  

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι οι πλοίαρχοι των πλοίων, έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν το 

σχετικό έντυπο ανεξάρτητα αν προτίθενται να κάνουν χρήση των διατιθέμενων Ευκολιών Υποδο-

χής. 

Τα στοιχεία κοινοποίησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα SafeSeaNet. Τα στοιχεία κοινο-

ποίησης παραμένουν διαθέσιμα επί του πλοίου, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά, τουλάχιστον έως 

τον επόμενο λιμένα κατάπλου και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών εάν ζητηθούν. 
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Στη συνέχεια και σε περίπτωση αιτήματος, ο φορέας διαχείρισης ενημερώνει τους αρμόδιους πα-

ρόχους ευκολιών υποδοχής.  

Στο πεδίο εφαρμογής π.δ 49/2005 εμπίπτουν τα πλοία ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας των 

300GT, ενώ από το πεδίο εφαρμογής του εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες 

(α) πολεμικά πλοία, βοηθητικά και άλλα πλοία που ανήκουν σε κράτος μέλος ή πλοία η 

εκμετάλλευση των οποίων σε κράτος μέλος ή πλοία η εκμετάλλευση των οποίων 

διενεργείται από κράτος μέλος, και χρησιμοποιούνται για την παροχή δημοσίων μη 

εμπορικών υπηρεσιών, 

(β) αλιευτικά πλοία, παραδοσιακά πλοία και σκάφη αναψυχής μήκους κάτω των 45 μέτρων, 

(γ) φορτηγίδες μεταφοράς καυσίμων μεταφορικής ικανότητος κάτω των 5000 τόνων, 

φορτηγίδες εφοδίων και εξοπλισμού για χρήση σε πλοία, οι οποίες εκτελούν πλόες εντός 

και πέριξ λιμένος. 

6.1.2 Απόδειξη παραλαβής  

Στην περίπτωση παράδοσης αποβλήτων, σύμφωνα και με το άρθρο 7 της 2019/883/ΕΚ ο φορέας 

εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, εν προκειμένω το ΔΛΤ Σύρου, ή ο πάροχος 

παραλαβής συμπληρώνει το έντυπο του Παραρτήματος 3 (απόδειξη παραλαβής αποβλήτων - 

E/ΕΔΑΛ/02) και εκδίδει και χορηγεί στον πλοίαρχο απόδειξη παράδοσης. Ο πλοίαρχος (ή ο φορέας 

εκμετάλλευσης του πλοίου ή ο πράκτορας) που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 49/2005 

υποβάλλει ηλεκτρονικά, πριν τον απόπλου ή μόλις παραληφθεί η απόδειξη παράδοσης αποβλή-

των, τις πληροφορίες που περιέχονται στην απόδειξη μέσω του SafeSeaNet.  

Σημειώνεται, ότι οι πληροφορίες της απόδειξης παράδοσης αποβλήτων διατηρούνται επί του 

πλοίου επί δύο έτη τουλάχιστον κατά περίπτωση μαζί με τον ενδεδειγμένο βιβλίο πετρελαίου, βι-

βλίο φορτίου, βιβλίο απορριμμάτων ή σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, και διατίθενται, εφόσον 

ζητηθούν, στις οικείες Λιμενικές Αρχές και κάθε άλλη αρμόδια αρχή. 

Οι πλοίαρχοι / κυβερνήτες των πλοίων που δεν εμπίπτουν στο π.δ. 49/2005 (π.χ. αλιευτικά, παρα-

δοσιακά, αναψυχής κάτω των 45 μέτρων κτλ.) υποβάλλουν στην αρμόδια λιμενική αρχή εγκαίρως 

και σε κάθε περίπτωση πριν τον απόπλου του σκάφους, υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με 

όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021 με συνημμένα αντίγραφα αποδείξεων της πιο 

πρόσφατης παράδοσης αποβλήτων. Επιπρόσθετα, όλα τα πλοία που υποχρεούνται σε καταβολή 

έμμεσου τέλους και έχουν λάβει το παραστατικό καταβολή του από το ΔΛΤ Σύρου, το οποίο τους 

παρέχει ανταποδοτικό δικαίωμα χρήσης των ευκολιών υποδοχής, οφείλουν να το διαφυλάσσουν 

ως αρχείο προς απόδειξη τη παράδοσης των αποβλήτων στις αρμόδιες λιμενικές αρχές.  

Σε κάθε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων, γίνεται σχετική εγγραφή από τον πλοίαρχο/ κυβερ-

νήτη στο ημερολόγιο του σκάφους.  
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6.1.3 Εξαιρέσεις 

Κατά κανόνα ο πλοίαρχος του πλοίου που καταπλέει σε ελληνικό λιμένα, παραδίδει όλα τα από-

βλητα του πλοίου σε λιμενική εγκατάσταση παραλαβής, προτού αποπλεύσει για επόμενο λιμένα, 

σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες απόρριψης που προβλέπονται στη σύμβαση Marpol. 

Τυχόν απαλλαγές (εξαιρέσεις) από τη διαδικασία κοινοποίησης (όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 της 

σχετικής Κ.Υ.Α. 3122.3-15/71164/2021), καθώς και τις υποχρεώσεις των πλοίων που απορρέουν 

από το άρθρο 6, άρθρο 7 παρ.1 και άρθρο 8 της εν λόγω Κ.Υ.Α., απαιτείται απόφαση του φορέα 

διαχείρισης, εφόσον έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση από την οικεία Λιμενική Αρχή και έ-

χουν κατατεθεί στο φορέα διαχείρισης τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Άρθρο 9 – Εξαιρέσεις). 

Η έγκριση από τη Λιμενική Αρχή εκδίδεται εάν πληρείται κάποια από τις εξής προϋποθέσεις: 

1. από τις πληροφορίες που παρέχονται από τα πλοία (συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εμπί-

πτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 49/2005 (Α΄66), προκύπτει ότι υπάρχει επαρκής ειδική 

ικανότητα αποθήκευσης για το σύνολο των αποβλήτων που έχουν συσσωρευθεί και θα συσ-

σωρευθούν κατά το προβλεπόμενο δρομολόγιο του πλοίου έως τον επόμενο λιμένα κατά-

πλου 

2. το πλοίου καταπλέει σε αγκυροβόλιο μόνο για λιγότερο από 24 ώρες ή υπό αντίξοες καιρικές 

συνθήκες, εκτός αν η περιοχή αυτή έχει ήδη εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις για εφαρμογή 

της νομοθεσίας περί παράδοσης αποβλήτων από τα πλοία 

Επισημαίνεται, ότι η εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων μπορεί να αφορά ορι-

σμένες ή/ και όλες τις κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται στο πλοίο. 

Αναλυτικότερα, δύναται να εξαιρείται ένα πλοίο από την υποχρέωση της παράδοσης και της εκ 

των προτέρων κοινοποίησης όταν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι ακόλουθοι 

όροι: 

1. τα πάσης φύσης επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά-οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία που εκτελούν 

προγραμματισμένους πλόες όπως και πλοία που καταπλέουν τουλάχιστον μία φορά ανά 

δεκαπενθήμερο στο λιμένα διακανονισμού παράδοσης αποβλήτων και καταβολής τελών 

2. υπάρχει διακανονισμός που εγγυάται την παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή 

τελών σε λιμένα ευρισκόμενο στη διαδρομή του πλοίου ο οποίος: 

i. αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με λιμένα ή ανάδοχο στον τομέα των 

αποβλήτων και από αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων 

ii. έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους λιμένες που βρίσκονται στη διαδρομή του πλοίου 

iii. έχει γίνει δεκτός από τον λιμένα όπου πραγματοποιούνται η παράδοση αποβλήτων 

και η καταβολή τελών. 

3. η εξαίρεση δεν επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια στην θάλασσα, την υγεία, τη 

διαβίωση στο πλοίο ή τις συνθήκες εργασίας ή στο θαλάσσιο περιβάλλον 
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Το πλοίο λαμβάνει έγκριση απόφασης εξαίρεσης από την εκ των προτέρων κοινοποίηση και την 

υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ύστερα από αίτηση και κα-

τάθεση σε αυτήν των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαριθμούνται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 

3122,3-15/71164/2021  

Η έκδοση εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής τέλους εκδίδεται από το φορέα διαχείρισης 

της εγκατάστασης, εφόσον ο πλοίαρχος ή άλλο νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο της διαχειρίστριας ε-

ταιρείας του πλοίου, καταθέσει αίτηση εξαίρεσης μαζί με τη σχετική απόφαση εξαίρεσης της Λιμε-

νικής Αρχής και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Στη συνέχεια ο φορέας διαχείρισης αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί σε αυτόν 

και κρίνει ότι το πλοίο εμπίπτει στην κατηγορία εξαίρεσης, εκδίδει πιστοποιητικό εξαίρεσης βάσει 

του εντύπου του Παραρτήματος  Ε/ΕΔΑΛ/03. Τέλος, η απόφαση του φορέα διαχείρισης κοινοποιεί-

ται στην αρμόδια υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ. 

6.1.4 Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα 

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2223.4-4/ 84645/ 2019/ 22-11-2019 έγγραφο του Υ.ΝΑ.Ν.Π/Α.Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Α.Ν. «Έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας Εθνικής Ναυτιλιακής Θυρίδας» το σύνολο των 

πληροφοριών που σχετίζονται με το σύστημα SafeSeaNet (πληροφορίες κατάπλου/απόπλου 

πλοίων, επικινδύνων και ρυπογόνων εμπορευμάτων, πληροφορίες αποβλήτων και ασφάλειες 

πλοίων), πληροφορίες επιβαινόντων στο πλοίο και πληροφορίες υγειονομικού ενδιαφέροντος θα 

ανταλλάσσεται πλέον μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυ-

ρίδας.  

Οι σχετικές αναγγελίες θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://nmsw-stg.hcg.gr.  

Πλοία για τα οποία υποβάλλονται αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 3122.3-

15/71164/2021 όπως ισχύει ήτοι όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και 

των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουρ-

γούν σε ελληνικό λιμένα πλην των πλοίων που εκτελούν τις λιμενικές υπηρεσίες (αρθ. 1, παρ. 2 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352) και πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων 

που ανήκουν στο κράτος ή που εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται σε κυβερνητική 

μη εμπορική βάση, θα υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορά WST (αποβλήτων ή καταλοίπων 

φορτίου), 24 ώρες πριν τον κατάπλου μέσω του συστήματος της ΕΕΝΘ το οποίο είναι συνδεδεμένο 

με το SafeSeaNet.  

Στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΝΘ πρόκειται να υπάρχει προφίλ για τους λοιπούς εμπλεκόμε-

νους συμπεριλαμβανομένων των φορέων διαχείρισης λιμένων και των παρόχων υπηρεσιών συλ-

λογής αποβλήτων πλοίων.  
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6.2 Καταγραφή 

Με σκοπό την παρακολούθηση της χρήσης των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων και των 

αποβλήτων που παραδίδονται, όλα τα σχετικά έντυπα και παραστατικά καταχωρούνται και αρ-

χειοθετούνται. Στα σχετικά έντυπα περιλαμβάνονται : 

- Έντυπα της εκ των προτέρων κοινοποίησης παράδοσης αποβλήτων (Ε/ΕΔΑΛ/01/GR ή /EN) 

- Αποδείξεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων (Ε/ΕΔΑΛ/02) 

- Τυχόν καταγγελία ανεπάρκειας (Ε/ΕΔΑΛ/05) 

- Έντυπο αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων (Ε/ΕΔΑΛ/03 ή/και Ε/ΕΔΑΛ/04) 

Σε συνεργασία με τους παρόχους παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, θα καταχωρούνται, από 

το ΔΛΤ Σύρου, σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων τα στοιχεία των εντύπων: α)της εκ των προτέρων 

κοινοποίησης, β) αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων και γ) απόδειξης παραλαβής αποβλήτων 

πλοίων.  

Από τον φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης θα υποβάλλεται εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε 

έτους ετήσια έκθεση της λιμενικής εγκατάστασης όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 της υπ’ α-

ριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ και προδιαγράφεται στο κεφ. 13 του παραρτήματος του άρθρου 4 της 

υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που αφορούν τον 

αριθμό των πλοίων που κατέπλευσαν στη λιμενική εγκατάσταση, τον αριθμό των πλοίων που πα-

ρέδωσαν απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου, τις ποσότητες των αποβλήτων και καταλοίπων φορ-

τίου, ανά κωδικό ΕΚΑ, που παρελήφθησαν από τα πλοία. Επίσης, θα περιέχονται πληροφορίες για 

τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του σχεδίου και για τη διαδικασία 

που αυτά αντιμετωπίστηκαν. 

Τέλος, οι παραλαμβανόμενες ποσότητες αποβλήτων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της 

πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (http://wrm.ypeka.gr) στην ετήσια Έκ-

θεση Αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 43942/4026/2016, όπως ισχύει. 

6.3 Αναφορά 

Οι λιμενικές ευκολίες υποδοχής θεωρούνται επαρκείς όταν εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες 

των πλοίων/σκαφών που συνήθως καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις και δύνανται να πα-

ραλαμβάνουν τις ποσότητες και τους διαφορετικούς τύπους αποβλήτων χωρίς να προκαλούν α-

δικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία/σκάφη.  

Από την Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

(IMO/MEPC) έχει υιοθετηθεί η Εγκύκλιος MEPC.1/Circ.834/Rev.1/1.3.2018 ”Consolidated Guidance 

for Port Reception Facility Providers and Users”, η τυποποιημένη φόρμα της οποίας συστήνεται να 

χρησιμοποιείται από τους Πλοιάρχους των πλοίων και τους υπεύθυνους σκαφών που κατά την 

κρίση τους συναντούν και γνωστοποιούν δυσκολίες στην παράδοση αποβλήτων στους λιμένες που 

καταπλέουν. 
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Η φόρμα αυτή παρατίθεται σε δίγλωσση μορφή (στην Ελληνική και Αγγλική) ως Έντυπο 

Ε/ΕΔΑΛ/05. 

Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης θεωρεί ότι οι υπηρεσίες των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 

ήταν ανεπαρκείς, συμπληρώνει το έντυπο αυτό το οποίο και αποστέλλει μαζί με άλλες λεπτομέρειες 

και αποδεικτικά στοιχεία, στην Αρχή της Σημαίας του πλοίου, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στο 

Υπεύθυνο Πρόσωπο εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου. 

Σε περίπτωση που τέτοια καταγγελία διαβιβάζεται στο ΔΛΤ Σύρου, τότε ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία:  

• H καταγγελία γνωστοποιείται στην οικεία λιμενική αρχή του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του 

ΥΝΑΝΠ. 

• Το Υπεύθυνο Πρόσωπο για την εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου διερευνά διεξοδικά την εν 

λόγω αναφορά και ενημερώνει για τα αποτελέσματά της, το χρήστη των Ευκολιών 

Υποδοχής και την οικεία Λιμενική Αρχή. 

• Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες θα υποβάλλεται σχετική πρόταση 

αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Αντίγραφο των αποτελεσμάτων διερεύνησης διαβιβάζεται στη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου 

ή στο χρήστη των Ευκολιών Υποδοχής. Συγκεντρωτικό αρχείο των "Αναφορών σε περίπτωση α-

νεπάρκειας” τηρείται από το Υπεύθυνο Πρόσωπο ως αρχείο Α/ΕΔΑΛ/05. 

Σε κάθε περίπτωση που ο φορέας διαχείρισης λιμένα ενημερώνεται από τη Λιμενική Αρχή, ή άλλο 

αρμόδιο φορέα, διερευνά επίσης διεξοδικά την εν λόγω αναφορά και ενημερώνει για τα αποτελέ-

σματά της προκειμένου να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία ενημέρωσης του ΙΜΟ. Ο Διεθνής 

Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (IMO) έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων λιμενικών εγκαταστάσεων πα-

ραλαβής εντός του οικείου παγκόσμιου ολοκληρωμένου συστήματος ναυτιλιακών πληροφοριών 

(GISIS), όπου προβλέπεται η αναφορά καταγγελθεισών ανεπαρκειών των λιμενικών εγκαταστά-

σεων παραλαβής. 

Με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, προβλέπεται (εισαγωγική παρατήρηση νο. 43) η α-

ναφορά ανεπάρκειας να πραγματοποιείται απευθείας στο σύστημα πληροφοριών, παρακολούθη-

σης και επιβολής, επιτρέποντας την επακόλουθη διαβίβαση των πληροφοριών στο GISIS, απαλ-

λάσσοντας έτσι τα κράτη σημαίας και τα κράτη λιμένα από την υποχρέωση αναφοράς στον ΔΝΟ 

(ΙΜΟ). 

Σε κάθε περίπτωση, στην εγκύκλιο MEPC.1/Circ.834/Rev.1/1.3.2018 του IMO αναφορικά με τις 

διαδικασίες γνωστοποίησης ανεπάρκειας των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων, προβλέπο-

νται τα παρακάτω: 
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Πίνακας 6-1: Απαιτήσεις περί της γνωστοποίησης καταγγελθεισών ανεπαρκειών για το Κράτος Λιμένα 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Το Κράτος Λιμένα θα πρέπει να διασφαλίσει την παροχή κατάλληλων διαδι-

κασιών προκειμένου να λαμβάνει γνώση και να ανταποκρίνεται καταλλήλως 

και αποτελεσματικά σε αναφορές ανεπάρκειας, ενημερώνοντας τον ΙΜΟ και 

το καταγγέλον Κράτος Σημαίας για το πόρισμα των ερευνών 

Resolution MEPC.83(44), annex, 

par. 10.3; 

MEPC.1/Circ.834/Rev.1, par. 41 

Πίνακας 6-2 Απαιτήσεις περί της γνωστοποίησης καταγγελθεισών ανεπαρκειών για το Κράτος Σημαίας 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Το Κράτος Σημαίας απαιτείται να διανείμει το έντυπο για τη αναφορά καταγ-

γελόμενων ανεπαρκειών των λιμενικών ευκολιών υποδοχής, όπως τίθεται 

στο προσάρτημα 1 της MEPC.1/Circ.834/Rev.1, προς τα πλοία και να ενθαρ-

ρύνει τους πλοιάρχους να χρησιμοποιούν το εν λόγω έντυπο για την ανα-

φορά καταγγελόμενων ανεπαρκειών των λιμενικών ευκολιών υποδοχής στη 

Διοίκηση του Κράτους Σημαίας και, ει δυνατόν, στις αρχές του Κράτους Λι-

μένα. 

MEPC.1/Circ.834/Rev.1, par. 39 

Το Κράτος Σημαίας απαιτείται να ενημερώνει τον ΙΜΟ για μετάδοση στα ε-

μπλεκόμενα Μέρη, για κάθε περίπτωση όπου εγκαταστάσεις (υποδοχής) έ-

χουν καταγγελθεί ως ανεπαρκείς. 

Reg. 38.8 of Annex I; 

Reg. 18.5 of Annex II; 

Reg. 12.2 of Annex IV; 

Reg. 8.3 of Annex VI; 

Resolution MEPC.83(44), annex, 

par. 8.3; 

MEPC.1/Circ.834/Rev.1, par. 39 

Το κράτος Σημαίας θα ενημερώνει το Κράτος Λιμένα για την ύπαρξη καταγ-

γελθείσας ανεπάρκειας των λιμενικών υπηρεσιών υποδοχής. 

MEPC.1/Circ.834/Rev.1, par. 39; 

Resolution MEPC.83(44), annex, 

par. 8.3; 

Η ενημέρωση θα γίνεται το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν της συμπλήρωσης 

του εντύπου αναφοράς καταγγελόμενων ανεπαρκειών 

(MEPC.1/Circ.834/Rev.1, appendix 1) και θα περιλαμβάνει αντίγραφο της Α-

ναφοράς Πλοιάρχου, μαζί με κάθε συνοδευτικό έγγραφο. 

Resolution MEPC.83(44), annex, 

par. 8.3.1; 

MEPC.1/Circ.834/Rev.1, par. 40 
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6.4 Διαβούλευση  

Σύμφωνα με το αρθ. 5 της ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021 και το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2019/883 

στο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων καθορίζονται διαδικασίες για διαρκείς 

διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα και τους εκπροσώπους αυτών, τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, τα 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης του 

σχεδίου με ανάρτηση του Σχεδίου για 1 μήνα στην ιστοσελίδα του φορέα διαχείρισης του λιμένα, 

όσο και μετά την έγκριση του σχεδίου, ιδιαίτερα όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές.  

Οι κυριότεροι φορείς που συγκροτούν τις ομάδες ενδιαφέροντος είναι:  

Πίνακας 6-3 Φορείς ενδιαφέροντος ευκολιών υποδοχής ΔΛΤ ΣΥΡΟΥ 

Φορέας Διαχείρισης Λιμένος 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου 

Κρατικές Αρχές 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής 

• Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Λιμένων και 

Λιμενικής Πολιτικής 

• Αποκεντρωμένου Διοίκηση Αιγαίου / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Νοτίου Αιγαίου / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιβάλλοντος και Υποδομών/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Κυκλάδων / Περιφερειακή Ενότητα Θήρας/ Γραφείο Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας 

• Δήμος Σύρου 

• Δήμος Κέας 

• Δήμος Σερίφου 

• Δήμος Κύθνου 

• ΔΕΥΑ Σύρου 

• 6η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος 

• Λ/Χ Σύρου 

• ΚΛ/Χ Λαυρίου 

Χρήστες Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
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Πράκτορες πλοίων, προσωπικό, πλοιοκτήτριες εταιρείες 

Άλλοι τοπικοί φορείς, ΜΚΟ, Ομάδες Πολιτών 

Συλλογικοί Φορείς Σύρου 

Στο Παράρτημα Εντύπων του παρόντος παρατίθεται ερωτηματολόγιο (Ε/ΕΔΑΛ/6.4) για την αξιο-

λόγηση ευκολιών υποδοχής. Αναλυτικά καλύπτονται τα παρακάτω: 

▪ Διαδικασίες κοινοποίησης  

▪ Θέση των υπαρχόντων Ευκολιών Υποδοχής  

▪ Διαδικασίες παραλαβής αποβλήτων  

▪ Χρέωση της παρεχόμενης υπηρεσίας από τις Ευκολίες Υποδοχής 

 


